
Kam čert nem ůže, nastr čí starostu 
 
V dnešním vydání Deníku jsme si mohli přečíst, že zakázku na Marketingovou studii 
rozvoje turistického ruchu ve Znojmě získala v uzavřeném výběrovém řízení 
začínající firma. Autor článku i vedlejšího komentáře nám, bohužel bez hlubší 
znalosti problému, tendenčně  a mezi řádky sdělují, že radnice zase neprůhledně 
přihrála lukrativní zakázku firmě bez zkušeností a pominula znojemské společnosti, 
které by o ni měly zájem. Chybí jen dodat, že to bude zcela jistě firma pana starosty. 
Protože autoři nepokládali za nutné se na mě obrátit se žádostí o bližší informace a 
můj pohled na věc, pokusím se o to alespoň touto formou. 
„Prohřešek“ č. 1 – uzavřené výběrové řízení 
Uvedená zakázka je vysoce specifickou záležitostí, u které je nutné, aby byla 
prováděna firmou, která se takovou činností zabývá, která má vlastní tým tazatelů 
pro provádění výzkumů veřejného mínění a zkušenosti s jejich vyhodnocováním, a 
která je schopna z vyhodnocených dat učinit kvalifikované závěry a doporučení. 
Rada města se rozhodla oslovit uzavřený okruh renomovaných firem, které mají 
s podobným typem zakázek zkušenosti – nakonec vítězná společnost byla oslovena 
proto, že nabídla před časem sama radnici své služby a profesní životopis hlavních 
členů týmu vypovídal o značných zkušenostech v oboru. U většiny výběrových řízení 
radnice používá systém, kdy osloví určité firmy a řízení nechává otevřené i dalším 
nabídkám neoslovených uchazečů, případně se volí výběrové řízení zcela otevřené. 
Tato zakázka je ovšem jiná – s velkou pravděpodobností by se přihlásily i firmy, které 
by některé, případně všechny vyjmenované činnosti objednávaly u někoho jiného. 
Jak je kvalifikovaně rozlišit? Jak se vyhnout riziku, že šlápneme vedle? Podotýkám, 
že studium dodaných 5 nabídek před výběrovým řízením mi zabralo několik hodin. 
„Prohřešek“ č. 2 – vybrána byla začínající firma 
Jak je uvedeno v předchozím odstavci, profesní životopis hlavních členů týmu je 
velmi rozmanitý a kvalitní, ukazující na zkušenosti s podobnými zakázkami. Že na 
nich dříve pracovali pod jinou hlavičkou? Co je na tom divného nebo špatného? 
Protože jsem, na rozdíl od kritiků našeho postupu, jak již uvedeno, strávil několik 
hodin studiem a porovnáváním všech nabídek, mohu odpovědně říct, že vítězná 
firma nabídla nejlepší poměr „cena/výkon“. Nabídky dalších uchazečů, pokud 
obsahovaly takový rozsah výzkumů, zkoumání a analýz, byly o několik set tisíc korun 
vyšší. 
„Prohřešek“ č. 3 – nebyly osloveny znojemské firmy 
Kromě vítězné společnosti neznám společnost se sídlem v okrese Znojmo, která by 
se na tento typ činnosti specializovala. Cituje-li autor vyjádření majitele firmy 
Bravissimo, který by měl údajně o tuto zakázku velký zájem, dovolím si, při vší úctě, 
podotknout, že Bravissimo je především reklamní a produkční společností, jistě 
kvalitní. Dovolím si přitom citovat z článku: „Jeho společnost podobné průzkumy 
prováděla ve spolupráci s dalšími firmami již dříve“. My jsme ale nechtěli 
zprostředkovatele požadovaných služeb. 
Výše uvedená fakta i další informace či materiály jsem byl a budu vždy ochoten 
novinářům na požádání sdělit či ukázat. Bohužel nebyl zájem, místo toho jsem si 
přečetl zavádějící článek s alibisticky použitým stručným vyjádřením tiskové mluvčí 
města. Musím bohužel konstatovat, že to v případě Znojemského deníku nebylo 
poprvé. A budu si na to do budoucna asi muset zvyknout. 
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